
 

 

 

 

Instructie ‘Aanpassen Geldigheidsduur Certificaat 

“Hartslag.nu via de website”  

Instructienummer: 2023SP02 

 

Versie 1.0 

Datum: 17 febr. 2023 

 

Vertrekpunt: uw heeft een laptop of PC en toegang tot 

internet via een browser   

 

 

Instructie 

Na de verplichte reanimatie training zal de instructeur uw 

reanimatie competentie vaststellen en (optioneel) uw 

reanimatie- certificaatkaart of NRR-diploma aftekenen. 

Daarmee mag u weer één jaar deelnemen aan het netwerk 

van Hartslag.nu  in uw gemeente.  (Het kan zijn dat in uw 

gemeente het reanimatie-netwerk onder een eigen naam 

actief is, maar alle initiatieven maken gebruik van het 

HartslagNu account).   

 

Let op: Het is echt noodzakelijk ook de geldigheidsduur in het 

HartslagNu  account aan te passen. Een verlopen 

geldigheidsdatum veroorzaakt dat u ná de geldigheidsdatum 

niet wordt opgeroepen voor reanimatie in uw 6 minuten cirkel.  

Het is dus essentieel om de geldigheidsdatum, na het 

behalen van uw competentie ‘reanimatie’ wordt bijgewerkt! 
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1. Ga naar  www.Hartslagnu.nl 

 

2. Log in op “Mijn HartslagNu”

 
 

3. Vul in: e-mail en password  

 
 

4. Klik op: Bewerk profiel  

 
 



5. Algemeen: Stap 1 

Belangrijk: Klopt het telefoonnummer en e-mail-adres nog steeds.  

 

Klik vervolgens op: ‘volgende stap’ 

 

 
 

6. Adres: Stap 2 

Belangrijk: Klopt het woonadres of werkadres nog steeds, anders ook hier bijwerken 

Vervolgens klikt u op ‘Volgende stap’   

 

 

dd-mm-jjjj 

06 12345678 



7. Beschikbaarheid: Stap 3 

Hier kun je aangeven welke dagen en uren je beschikbaar bent voor HSN. Zowel op thuis-

adres alsook werk-adres. Daarnaast kun je kiezen hoe je opgeroepen wil worden. 

 
 

8. Training: Stap 4 

Belangrijk is dat je bij ‘geldig tot’: trainingsdatum aanpast naar: één jaar vooruit van de 

laatste cursusdatum. Eventueel kun je een certificaat uploaden, is niet verplicht.  

Vervolgens druk je op: ‘Opslaan’, zodat alle wijzigen worden opgeslagen. 

 
 

 

 

 

 

 

dd-mm-jjjj  ( + 1 jaar vooruit)   



9. Wanneer alle gegevens zijn ge-update en je zeker weet dat op de knop ‘opslaan’ hebt 

gedrukt, mag je uitloggen 

 

 
 

 


